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RESUMO

Introdução: A fitoterapia e o uso de plantas medicinais fazem parte da medicina
popular, constituindo um conjunto de saberes internalizados nos diversos usuários e
praticantes  na  sua  aplicabilidade  na  cura  de  doenças.  Cordyline  terminalis,
tradicionalmente  conhecida  como  coqueiro-de-vênus,  é  uma  planta  perene  da
família  Asparagaceae,  sendo  utilizada  para  alimentação,  medicina  tradicional  e
como  ornamental  por  possuir  folhas  de  várias  cores.  Esse  trabalho  teve  como
objetivo analisar a atividade antimicrobiana do extrato etanólico das folhas de  C.
terminalis frente a cepas bacterianas ATCC. Metodologia: As folhas da planta foram
coletadas  e  colocadas  em contato  com o  solvente  etanol  por  14  dias,  sendo  o
extrato testado para análise bacteriana pelo método de difusão em ágar em poços
sobre  as  cepas  das  bactérias  Echerichia  coli,  Klebisiela  pneumoniae  e
Pseudomonas aeruginosa. Resultados e Discussão: O extrato etanólico das folhas
de C. terminalis não apresentaram formação de nenhum halo de inibição bacteriana
contra as bactérias testadas.  Conclusões:  Conclui-se que o extrato etanólico da
folha  da  Cordyline  terminalis não  apresenta  atividade  antibacteriana  contra
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa, sendo notório o
perfil de resistência bacteriana frente ao extrato testado.
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ABSTRACT

Introduction: The  phytotherapy  and  the  use  of  medicinal  plants  are  part  of  the
popular medicine, constituting a set of knowledge internalized in the diverse users
and  practitioners  in  its  applicability  in  the  cure  of  diseases.  Cordyline  terminalis,
traditionally  known as the  Venus coconut  tree,  is  a  perennial  plant  in  the  family
Asparagaceae and is used for food, traditional medicine and as an ornamental plant
because it has leaves of various colors. This study aimed to analyze the antimicrobial
activity of ethanolic extract of C. terminalis leaves in front of ATCC bacterial strains.
Methodology: The leaves of the plant were collected and put in contact with the
ethanol solvent for  14 days, being the extract tested for bacterial  analysis by the
method of diffusion in agar in wells on the strains of the bacteria  Echerichia coli,
Klebisiela  pneumoniae and  Pseudomonas  aeruginosa. Results  and Discussion:
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The ethanolic extract of C. terminalis leaves did not present formation of any halo of
bacterial inhibition against the tested bacteria. Conclusions: It is concluded that the
ethanolic extract of  the leaf of  Cordyline terminalis does not  present  antibacterial
activity  against  Escherichia  coli,  Klebsiella  pneumoniae and  Pseudomonas
aeruginosa, being notorious the profile of bacterial resistance in front of the tested
extract.

Keywords - Plant Drugs; Susceptibility Test; Zone of Inhibition
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INTRODUÇÃO

A  fitoterapia  e  o  uso  de  plantas  medicinais  fazem  parte  da  medicina  popular,
constituindo  um  conjunto  de  saberes  internalizados  nos  diversos  usuários  e
praticantes  na  sua  aplicabilidade  na  cura  de  doenças.  (BRAGANÇA,  1996).
Apresentam grande importância popular,  pois  são de fácil  acesso e baixo custo.
Atrelado  a  esse  fato  está  à  perspectiva  da  dificuldade  de  acesso  às  formas
tradicionais  de  medicina  como  também  a  falta  de  médicos.  (VASCONCELOS;
ALCONFORADO; LIMA, 2010). Por causa do aumento no interesse por produtos
naturais,  o  uso  de  plantas  medicinais  tornou-se  mais  amplo  e  discutido.  Muitas
plantas carecem de estudos e podem ser avaliadas quanto à ação antimicrobiana.
(DUARTE, 2006). As propriedades antimicrobianas se devem ao fato da presença
de metabólitos secundários que são reconhecidos há séculos, estando presentes em
extratos e oléos essenciais, os estudos são diversificados principalmente em países
que  possuem  flora  diversificada,  como  o  Brasil.  Esses  estudos  proporcionam
desenvolvimento de novos fitoterápicos e antibióticos. 

Cordyline termialis é uma planta perene pertencente à família Asparagaceae, sendo
utilizada para alimentação, na medicina tradicional e como ornamental, por possuir
folhas de várias cores. Possui uma grande variedade de nomes populares, incluindo
coqueiro-de-vênus, planta de ti, lírio de palmeira, planta de boa sorte e palmito de
repolho  (SIMPSON,  2012).  É  muito  usada  popularmente  como  anti-séptica  e
diurética.

Diante  disso,  esse  trabalho  teve  como  objetivo  analisar  a  atividade  do  extrato
etanólico das folhas de Cordyline terminalis em cepas bacterianas ATCC.   

METODOLOGIA

As amostras foram coletadas em jardim domiciliar na cidade de Teresina - PI, em
jardim domiciliar. Foram produzidas três exsicatas para a espécie, com as seguintes
identificações: Nome do coletor, hora da coleta, telefone para contato. As exsicatas
foram depositadas no Herbário Graziela Barroso, localizado na Universidade Federal
do Piauí (UFPI), para a confirmação da espécie. As folhas colhidas foram postas
para secar na sombra e em temperatura por 14 dias. Após esse período de tempo,
as folhas foram postas em etanol (solvente) por duas semanas, sendo feita agitação
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descontinuada manual diária. Em seguida, a preparação foi filtrada para a separação
das partes sólidas da planta e extrato resultante, e, por fim, o extrato foi levado à
estufa para a evaporação do solvente, a uma temperatura 45 °C durante 7 dias,
tendo o produto final sido armazenado em frasco de vidro âmbar.

As cepas bacterianas foram mantidas em repiques sucessivos em meio de cultura
ágar eosina azul de metileno (EMB) até o momento de sua utilização nos testes
de suscetibilidade. Para a determinação dos testes de atividade antibacteriana foram
utilizadas  3  (três)  cepas  pertencentes  à  Coleção  de  Cultura  do  Laboratório de
Análise Microbiológica do Centro Universitário UniFacid | Wyden. 

Os microrganismos  utilizados  foram:  Pseudomonas  aeruginosa (ATCC-27853)
Klebsiella pneumoniae (ATCC-1705) e Escherichia coli (ATCC-25922). Essas cepas
foram liofilizadas e antes dos testes hidratadas em soro fisiológico e mantidas em
repouso por  1  hora,  sendo em seguida semeadas em placas de Petri  com ágar
eosina azul de metileno (EMB) e depois incubadas em estufa microbiológica por 48
horas. 

As placas para os testes de suscetibilidade foram formadas de duas camadas. A
primeira composta de ágar-ágar foi utilizada 10,6 g do ágar diluídos em 300 ml de
água destilada, sendo a solução agitada suavemente e levada ao Bico de Bunsen
até dissolução total do meio de cultura. Em seguida, alíquotas de 15 ml desse meio
foram postas  em tubos de ensaio  e esterilizadas na autoclave à temperatura  de
120ºC por 15 minutos. Após esterilização, as alíquotas foram colocadas em placas
de Petri, as quais foram postas em repouso até solidificação do meio de cultura. A
segunda camada fora composta de Ágar Muller-Hinton, para tanto, 3,6 g de soluto
que foram diluídas em 300 ml de água destilada. Alíquotas de 13 ml desse meio
foram postas  em tubos de ensaio e esterilizadas na autoclave à  temperatura de
120ºC  por  15 minutos.  Com  uma  alça  de  platina  esterilizada  foi  realizada  a
inoculação dos microrganismos recentemente repicados, em tubos de ensaio com 1
ml de soro fisiológico a 0,9% e após essa inoculação foi obtida a turbidez com base
na escala 0,5 de Mac Farland (MF).

Para  esse  teste,  1  ml  da  suspensão  bacteriana  foi  adicionada  aos  13  ml  de
Ágar Mueller-Hinton,  mantido  à  temperatura  de  45ºC  no  banho-maria.  A
segunda parte  foi  entornada  sobre  a  primeira  e  poços  foram  produzidos  na
segunda camada, mediante a utilização de ponteiras plásticas esterilizadas de 4,0
mm de diâmetros. Nos poços formados na segunda camada foram adicionados 40μl
do extrato testado, seguindo metodologia de Alves et al (2008) com modificações.
Como controle positivo, utilizou-se o antibiótico cloranfenicol a concentração de 20
mg/ml  e  como  controle  negativo  dimetilsulfóxido  (DMSO).  As placas  foram
incubadas a temperatura de 36ºC em estufa microbiológica por um período de 48h.
Após período de incubação foi realizada a leitura dos resultados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostraram que o extrato da Cordylines terminalis, na concentração de
1  g/mL,  não  apresentou  atividade  antibacteriana  sobre  as  bactérias  testadas.
(Tabela 1).

Extrato etanólico
das folhas de C.

terminalis

                                                                                                          Bact
érias

  Escherichia
coli 

Klebsiella
pneumoniae

Pseudomonas
aeruginosa

Perfil de
suscetibilidade

                  Resistent
e

                    Resistent
e

                     Resistent
e

Fonte: GOMES, 2019.

 Além  de  usada  popularmente,  muitos  estudos  foram  feitos  com  o  objetivo  de
esclarecer  as  propriedades  presentes  em  Cordylines  terminalis.  Os  resultados
encontrados  na  presente  pesquisa  são  interessantes,  uma  vez  que  estudos
realizados por Ahmed et al (2003) com o extrato metanólico diluído dessa espécie
revelaram significativa atividade antibacteriana sobre cepas de bactérias testadas,
incluindo  E.  coli (12mm  de  halo  de  inição),  mostrando  a  diferença  no  uso  de
diferentes solventes na confecção do extrato. 

CONCLUSÕES

Diante do que foi  mostrado, conclui-se que o extrato etanólico bruto da folha de
cordyline terminalis não possui atividade antibacteriana sobre as cepas de  E.coli,
K.pneumoniae e P.aeruginosa. na concentração de 1 g/ml, evidenciando o perfil de
suscetibilidade das cepas como resistentes. 
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Tabela 1: Demonstrativo dos perfis de suscetibilidade dos extratos de folhas de Cordyline 
terminalis sobre cepas de bactérias utilizadas.
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